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Agenda:
December
13
14
23
24
27-9

Rondleiding toekomstige ouders (online)
MR overleg
Kerstviering
Leerlingen vrij vanaf 12 uur
Kerstvakantie

Januari
10

Luizencontrole onder voorbehoud door
luizenouders
12
Informatieavond VO groep 7
13
Rondleiding toekomstige ouders (online)
24-27 Adviesgesprekken groep 8
28
Studiedag - Leerlingen zijn vrij

Nieuws uit de directie:
Inmiddels is de school versierd, staan de
kerstbomen weer in de klas en branden overal
de lampjes. We hebben de hulp van de
ouders gemist. We zijn ons ervan bewust
hoeveel jullie ons steunen met deze
activiteiten. We gaan er op school een
gezellige kerst van maken!
Hieronder alle informatie op een rij om dat
mogelijk te maken:

www.amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

Ter voorbereiding:
Graag op 13 december een glazen potje met elektrisch waxinelichtje mee naar
school geven, zodat we de klas extra sfeervol kunnen maken. Op school versieren
we de potjes.
Kerstontbijt en kerstviering:
We starten 23 december met een kerstontbijt. Dit wordt door school geregeld. We
vragen de kinderen om in feestelijke kleding naar school te komen. We eten
gezamenlijk in de klassen. Ook de kerstviering vindt plaats in de klas. We zingen
liedjes en het kerstverhaal wordt verteld; we maken het een sfeervol samenzijn.
Voedselbank: Van kinderen voor kinderen
Ook dit jaar denken we aan de minderbedeelde medemens. In nauw overleg met
de Voedselbank hebben we het volgende bedacht:
De voedselbank in Baarn helpt mensen die het financieel echt even niet redden
door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. De Amalia Astro wil ook in actie
komen voor de voedselbank. Wij willen graag de gezinnen en specifiek de
kinderen iets extra’s geven. Wat voor onze kinderen heel normaal is, een
mandarijntje in de broodtrommel, een koekje bij thuiskomt is voor deze gezinnen
niet vanzelfsprekend. Na overleg met de voedselbank leek het ons leuk om met
kerst de gezinnen te verwennen met wat extra's voor de kinderen.
Vanaf 13 december staan er in alle klassen kratten klaar waarin de kinderen het
lekkers mogen stoppen. Op 23 december zullen enkele ouders de kratten
afleveren bij de voedselbank. De voedselbank zal op dezelfde dag het lekkers
uitdelen.
Hier enkele ideeën:
● Koekjes
● Liga's
● Pakjes drinken
● Zakjes snoep
● Chips
● Kindersurprise
Waar ze ook erg blij mee zijn:
● Lang houdbare melk
● Babydoekjes
● Kinder shampoo
● Tandpasta
Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage namens de voedselbank.
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Kerstzangwedstrijd!
Doe mee met onze kerstzangwedstrijd! Zing in huiselijke
kring in kerstsfeer je allermooiste kerstlied met je gezin en
maak daar een filmpje van. Je kunt meezingen met een
karaokeversie van een lied, je kunt zelf muziek maken,
iets acapella instuderen, enzovoort….. Het filmpje kan
worden opgestuurd naar: kerstliedAA@gmail.com We
hopen op veel inzendingen!
We hebben inmiddels een zeer muzikale jury gevonden,
die de liedjes zal gaan beoordelen, Voor de winnaar is
er natuurlijk een prijs!

Nieuws uit de OR:
De Ouderraad (OR) van de Amalia Astro denkt en organiseert actief mee met
directie en leerkrachten.
Over het onderwijs, maar ook over buitenschoolse activiteiten, feestdagen en alles
wat bijdraagt aan het plezier en de ontwikkeling van onze leerlingen.
Voortaan voorzien wij alle ouders graag maandelijks via de nieuwsbrief van een
update over de initiatieven en bijdragen van de OR.
Vragen of suggesties kun je mailen naar or@amalia-astro.nl
Podcast: de leerkracht vertelt
Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat de school en de
individuele leerkrachten allemaal doen voor onze kinderen.
Op initiatief van OR-lid Polle starten we daarom met een serie
podcasts. In elke aflevering vertelt een leerkracht over zijn of
haar werkzaamheden.
De eerste editie komt binnenkort via Parro jullie kant op, dus
stay tuned!
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Sinterklaas 2021 – groot feest!
Het zijn bijzondere tijden en dat is zeker goed
merkbaar op speciale dagen als Sinterklaas. Helaas
zaten er dit jaar veel kinderen met hun ouders in
quarantaine tijdens het Sinterklaasfeest, maar dat is
goed opgevangen door een online sessie waar bijna
40 kinderen aan deelnamen. Uiteraard kregen zij hun
cadeautje thuisgestuurd.
Grote complimenten aan groep 8, die op skeelers,
steps en skateboards hun rol van Piet bijzonder goed

vertolkten.
De
bovenbouwers
hadden bovendien veel werk
gemaakt van de surprises!
Ondanks
de
onvermijdelijke
uitdagingen was Sinterklaas ook dit
jaar een groot feest. Speciale
vermelding verdient nog de flinke
ouderbijdrage. Hartelijk dank!

Yogamatjes en soundbox
Bij ons op school laten we kinderen graag kennismaken met veel meer dan alleen
het lesmateriaal. Uit het OR-budget zijn daarom een paar maanden geleden
yogamatjes en een heuse soundbox aangeschaft. Hiermee kunnen de kinderen
op een leuke manier kennismaken met mindfulness.
Prinsjesdag
Een rode loper, prinsessenjurken en kroontjes. Als Baarnse school zijn we natuurlijk
niet voorbijgegaan aan het Koninklijke aspect van Prinsjesdag!
Een vrolijke en leerzame dag, met veel dank voor de inzet van alle betrokken
ouders!
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Kinderboekenweek 2021: worden wat je wil!
Aan het thema van de Kinderboekenweek 2021 worden wat je wil - is door leerkrachten en ouders
prachtig invulling gegeven! Als opening kwamen
verschillende ouders (soms in uniform) langs om in de
klas over hun werk te vertellen.
Tijdens een spannende
Vossenjacht
konden
kinderen in de vorm van
een puzzeltocht op zoek
naar ouders die zich ‘thematisch’ verkleed in de Laanstraat hadden
verstopt.
In diezelfde Laanstraat brachten verschillende
groepen een bezoek aan groenteboer, bakker en
boekwinkel voor een heus ‘kijkje in de keuken’. Ook
is door verschillende kinderen een Baarns
garagebedrijf bezocht.
Een fantastische week – en zeker niet alleen voor de kids!
Kerst
Helaas krijgt Kerst dit jaar niet de traditionele invulling waar we allemaal op
hadden gehoopt. Toch gaan we er iets moois van maken! Alle activiteiten zullen
op school plaatsvinden en de voorbereidingen zijn al in volle gang.
We houden jullie op de hoogte!
Luizenpluizen
Een hartelijk woord van dank van de OR en de klassenouders voor het flinke
aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld voor het luizenpluizen. Erg fijn!
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Praktische informatie:
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 december 2021.

Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties van komend schooljaar die al
bekend zijn, staan op de agenda op de site vermeld. We zorgen dat de agenda
up to date is. Zie: https://www.amalia-astro.nl/agenda/
De digitale versie van de flyer kunt u ook vinden op onze nieuwe website.
https://www.amalia-astro.nl/school/downloads/schoolgids/

Inloopmomenten

Helaas kunnen de inloopmomenten vanwege corona nog niet beginnen. We
bekijken de situatie opnieuw na de voorjaarsvakantie.

Kwink

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken wij gebruik van
de methode Kwink.
Les 6: Ken je kwaliteiten
Kwink van de week:

Vier je kwaliteiten (onderbouw)
Gebruik je kwaliteiten (middenbouw / bovenbouw)

Jonge kinderen groeien en ontwikkelen zich razendsnel. Elke dag oefenen ze
nieuwe vaardigheden en leren ze nieuwe dingen. Ze zijn trots op wat ze al kunnen
en pas geleerd hebben. Door de tijd heen ontdekken ze steeds meer wat hun
specifieke kwaliteiten zijn en leren ze zichzelf beter kennen. De een is bijvoorbeeld
heel geduldig of sterk in muziek en dans, en de ander kan goed sommen maken.
Kinderen die hun eigen kwaliteiten kennen, ontdekken steeds beter wie ze kunnen
helpen en met wie ze goed kunnen samenwerken. Zo kunnen ze een positieve
bijdrage aan de groep leveren. (onderbouw)
Deze les ontdekken de kinderen welke kwaliteiten ze hebben. Kinderen die hun
eigen kwaliteiten kennen, hebben meer zelfvertrouwen, kunnen beter inschatten
waar hun krachten liggen en weten wanneer ze hun kwaliteiten kunnen inzetten.
Dit kunnen ze gebruiken om bij te dragen aan een positieve groep. (middenbouw)
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Samen vormen de kinderen een groep. Ze zijn dus samen met jou als leerkracht
verantwoordelijk voor een positieve sfeer in de groep, zodat ze het beste uit
zichzelf en elkaar kunnen halen. Kinderen die weten welke kwaliteiten ze in huis
hebben en deze positieve eigenschappen in concrete situaties kunnen inzetten,
dragen bij aan een groep waarin ieder kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op
school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale)
kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen,
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor
de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
Thema: VERRASSEND (week 50 en 51)
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent
om elkaar te kunnen verrassen. Het geboorteverhaal van Jezus (Lucas 1 en 2).
Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
○ Een verrassend bericht voor Maria (Lucas 1, 24-38);
○ Maria heeft een verrassend bericht voor Elisabet (Lucas 1, 39-56).
○ De herders krijgen een verrassend bericht (Lucas 2, 1-14);
○ Een verrassend kerstkind (Lucas 2, 15-20).
Bijbelverhalen middenbouw:
○ Zacharias wordt verrast (Lucas 1:5-22);
○ Maria wordt verrast (Lucas 1, 26-38).
○ Elisabet en Zacharias verrassen hun buren (Lucas 1, 23-25 en 57-66);
○ De engelen verrassen de herders (Lucas 2,1-20).
Bijbelverhalen bovenbouw:
○ Zacharias en Elisabet worden verrast (Lucas 1, 5-23);
○ Maria wordt verrast (Lucas 1,26-38).
○ Elisabet en Zacharias verrassen hun buren (Lucas 1, 57-80); De engelen
verrassen de herders (Lucas 2, 1-20).
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Terugblik Sinterklaas
We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest
ondanks een aantal tegenslagen. Gelukkig konden 18
kinderen in quarantaine het feest online meevieren en
had Sinterklaas hun cadeautjes thuis gebracht.
Sinterklaas had dit jaar wel een heel gaaf
vervoermiddel en kwam met de ballon! De kinderen
hebben gedanst, gezongen en verkleed. Natuurlijk was
het soms ook spannend maar vooral heel gezellig!
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